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 أنشطة مكتب األخالقيات   

  
 متقرير األمين العا  

  

 موجز 
م هذا التقرير عمال بقرار الجمعية العامة   ــتعراا  اادة األ اد ا  ار  60/254ُيقدَّ ، المعنون ”اســـــــــ

المتحدة“، الذ  طلبت فيه الجمعية إلى األمين العام أن يقدم تقريرًا ســــــــنويًا عن أب ــــــــ ة م ت   والمالي لألمم 
األخالقيات وتنايذ الســـــــياســـــــات المتعلقة باألخالقياتي ويتضـــــــمن التقرير أيضـــــــًا معلومات عن أب ـــــــ ة  ري   

ــدن إ ارة الموار    63/250المتحــدة لألخالقيــات، على بحو مــا طلبتــه الجمعيــة العــامــة  ي  رارهــا  األمم ب ـــــــــــــ
الب ــريةي وهو يقدم وــرويا فيما قتعل  بمقتريات تعزيز اســتقاللية الم ت  على بحو ما طلبته الجمعية العامة  

ربت عنه اللجنة االسـت ـارية ل ـ ون ا  ارة والميزابية ب ـدن هذا  ، ويسـتجي  الرأ  الذ  أع71/263 ي  رارها 
 يA/74/539الموضوع  ي تقريرها 

 ي2019 ابون األول/ يسمبر  31 ابون الثابي/قناقر إلى  1ويغ ي هذا التقرير الاترة الممتدة من  

  
  

 

 * A/75/50ي 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/74/539
https://undocs.org/ar/A/75/50


 A/75/82 

 

2/24 20-06239 

 

 مقدمة  - أوال  
م هذا التقرير الذ  أعده األمين العام عن أب ـــــــــــــ ة م ت  األخالقيات عمال بالاقرة  - 1 ‘ من  1’ 16ُيقدَّ

 ي 60/254 رار الجمعية العامة 

ويختتم بمعالجة الرأ    2019ويعرا األمين العام  ي التقرير أب ــــــــــ ة م ت  األخالقيات  ي عام  - 2
اـلذ  أعرـبت عـنه اللجـنة االســــــــــــــت ــــــــــــــارـية ل ــــــــــــــ ون ا  ارة والميزابـية  ي تقريرهـا عن إ ارة الموار  الب ــــــــــــــرـية 

(A/74/539ب ــــــــــــدن الحاجة إلى ”إج ) المقترح  ي والمتراب ة المتصــــــــــــلةالجواب   راد تحليل وــــــــــــامل لجمي  
 “ي  األخرى  المن بقة الخبرات إلى با ضا ةباستقالل الم ت [،  المتعل ]
  

 معلومات أساسية  - ثانيا   

قتمثــل هــدت م تــ  األخالقيــات  ي مســـــــــــــــاعــدة األمين العــام على  اــالــة أن قتقيــد جمي  المو اين   - 3
هــا و قــا ألعلى معــاقير النزاهــة، على بحو مــا يقتضــــــــــــــيــه ميثــا  األمم المتحــدة، من خالل  بواجبــات م وأن ق  و 

ــتقلة   ــد األمين العام م ت  األخالقيات  ويدة مسـ ــادلةي وأب ـ ــاافية والمسـ ت ـــجي  فقا ة عما ها األخالقيات وال ـ
 ي 60/1) ( من  رار الجمعية العامة  161تابعة لألمابة العامة، عمال بالاقرة 

 /ST/SGB/2007 و  ST/SGB/2007/11و    ST/SGB/2005/22وعمال بن رات األمين العام   - 4

11/Amend.1:ت مل م ام م ت  األخالقيات ما قلي ، 

تقديم الم ــورة والتوجيه الســريين للمو اين ب ــدن مســائل األخالقيات، بما ي ــمل تع د خ    )أ( 
 هاتاي لتقديم المساعدة  ي مسائل األخالقيات؛

 بربامج إ رارات الذمة المالية  ي المنظمة؛ إ ارة )ب( 

ــ وليات المو لة  )ج(  ــة المنظمة المتعلقة بالحماية من االبتقام فيما يخ  المســــــــ ــياســــــــ إ ارة ســــــــ
 م ت  األخالقيات؛ إلى

وضــ  المعاقير وتو ير التدري  والتثفيف  ي المســائل المتعلقة باألخالقيات، بالتنســي  م    ) ( 
 رية وغيره من الم ات ، وتنظيم أب  ة التوعية ذات الصلة بموضوع األخالقيات؛ م ت  إ ارة الموار  الب 

 عم عملية وضـ  معاقير األخالقيات وتعزيز اتسـا  السـياسـات العامة المتبعة  ي األمابة  )ه( 
 العامة ولدى أج زة المنظمة وبرامج ا ذات ا  ارة المستقلةي

  
 عامة  معلومات  - ثالثا   

من مو اي األمابة العامة   (1)37 505م ت  األخالقيات بحو  بعمل الم ــمولين المو اين عد  بلغ - 5
 2017 ابون األول/ يســـمبر   31 ي  المســـجل الم ـــمولين المو اينأ ل من عد   أ على الصـــعيد العالمي )

__________ 

 ي ابظر تقرير األمين العام المعنون ”تكوين األمابة العامة: الخصــــــائ  الديمغرافية للمو اين“2018األول/ يســــــمبر   ابون   31يتى  (1) 
(A/74/82ي) 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/74/539
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2005/22
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
https://undocs.org/ar/A/74/82
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ــا بمو اين(  38 105وهو  ــة قيمت ــــ ــا يــــ ــة العــــ  لاترة الســــــــــــــنتين  (2)مالقين  والر 3,67موار  من الميزابيــــ
الم تـ  أيضـــــــــــــــا  يـابـات  أب ــــــــــــــ ـة تي وغ ـ (3)من يســـــــــــــــابـات مختلاـة ممولـةو ياـة  12 و 2018-2019
ــاواة بين   األمم المتحــدة التي ليل لــدق ــا بعــد مو اون معنيون بــاألخالقيــات، مثــل هيةــة األمم المتحــدة للمســـــــــــــ

ـ ابون   31ـ ابون الـثابي/قـناقر إلى  1الجنســــــــــــــين وتم ين المرأة )هيـةة األمم المتحـدة للمرأة(ي وخالل الاترة من 
طلبا للحصـــــــول على خدماتهي وعلى النحو المبين  ي ال ـــــــ ل   2  141، تلقى الم ت  2019األول/ يســـــــمبر 

من   1  062طلبا من مجموع ال لبات من النساد، و   945األول، يمثل هذا العد  أكبر عد  يتى اآلني وور  
ير معلنةي والتمل عد  أكبر من النســـــــــــــاد الم ـــــــــــــورة  من مصـــــــــــــا ر غ 38من مجموعات، و   96الرجال، و 

(، بينما  ان عد  الرجال الذقن التمســـــــــــــوا الم ـــــــــــــورة  448مقابل   470مجال األخالقيات مقاربة بالرجال )  ي
ــلو  والتعاون  أو ــود الســـ ــب  ا بالس عن ســـ   الد ي  عمليات إطار  ي دموا م البات بالحماية من االبتقام بســـ

ــاد )تحقي  أالأو  والمراجعة ــبة 90مقابل  103كبر مقاربة بعد  النســـ ــيا  بســـ ــيمات  ي ســـ (ي وتندرج هذه التقســـ
 ي(4)2018 ابون األول/ يسمبر  31  ي المائة من المو اات ضمن عد  المو اين يتى 36,8

 
 ال  ل األول

 مجمل  للبلات الوللللللللللو  علب خلدملات مكتلب األخالقيلات خال  البترات المشلللللللللموللة  لالتقلارير الخم   
 الماضية

 

 
  

__________ 

 من المقدمة  الموار   المبلغ  هذا  ي ـمل  وال(ي  A/72/6/Add.1) 2019-2018معلومات من الميزابية البربامجية المقترية لاترة السـنتين   (2) 
ــتر ا   الميزابية عن الخارجة  واألموال  الســـــــــــــالم ياظ عمليات   عم يســـــــــــــاب  و االت من المالية  الذمة إ رارات  لبربامج  التكاليف  واســـــــــــ

 ياألخرى  المتحدة األمم
مالقين  والر من جمي  المصــــــــــــــــا ر  ي الميزابيـــة البربــامجيـــة المقتريــة لاترة  3,8البـــالغـــة  2019ممولــة من خالل يصــــــــــــــــة عــام  (3) 

 (يA/72/6 (Sect. 1)) 42-1، على النحو المبين  ي الجدول 2019-2018 السنتين
 المرج  باسهي (4) 
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-قناقر /كابون الثابي
 يسمبر /كابون األول

2019

https://undocs.org/ar/A/72/6/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/6(Sect.1)
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اتســــــــــــــم بتــدابير تق ــــــــــــــايــة  ي الميزابيــة أفرت على بع  الخــدمــاتي وبتيجــة  2019غير أن عــام  - 6
البخااا الموار  المعتمدة لبربامج إ رارات الذمة المالية، وــــــج  الم ت  رلســــــاد الكيابات على تعيين مقدمي  

لم ــــــار ة وتقييم مســــــتويات المخاطر  طلبات للم ــــــار ة  ي البربامج، اســــــتنا ا إلى الت بي  الصــــــارم لمعاقير ا
المرتب ـــة بـــالم ـــام التي ق  ق ـــا المو ي المعنيي وفيمـــا قتعل  بـــالتوعيـــة،  ـــام الم تـــ  بـــدمج موا   البعثـــات 

ــا  ــيه أ ر ة البعثات على ال ري   حســــ ، ولكن أيضــ   عنالقريبة، ولم يســــار ذل  عن إطالة الو ت الذ  تقضــ
لعمل ال ــــــــا ةي وهذا االبخااا  ي و ت الوجو   ي المو   يقلل خا  عد  األيام التي تقضــــــــي ا  ي مراكز ا

 التعرت على الحقائ  الت غيلية لمراكز العمل ال ا ة المعنيةي منمن أفر بعثة التوعية و 

قتلقى العــــدقــــد من ال لبــــات  الم تــــ  قزل لمرغم أن مقر م تــــ  األخالقيــــات يق   ي بيويور ، و  - 7
(ي وور  فلث طلبات الحصـــــــول على خدمات من بيويور  وور ت بفية أماكن أخرى )ابظر ال ـــــــ ل الثابي من

 عن المقري خارجةال لبات من أماكن 
 

 ال  ل الثابي  

 ، حسب الملدر2019للبات الولو  علب الخدمات في عام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

ال لبــات  ي ( من 934طلبــا، أ  الجزد األكبر ) 2 141يبين ال ــــــــــــــ ــل الثــالــث أن مــا مجموعــه و  - 8
  المســـــــــــجل  862 عد  عن  قزيد ان للحصـــــــــــول على الم ـــــــــــورة  ي مجال األخالقيات، وهو عد    2019 عام
ــ   470ي و دمت النساد 2018عام   ي من ا، و دمت مجموعات    448، و دم الرجال 934من بين ال لبات الــــ
طلبا    136زا ت ال لبات المتعلقة بالحماية من االبتقام من و طلباتي   8لبات، ولم ُيك ـــــــــــي عن مصـــــــــــدر  8

مقر األمم المتحدة
33%

و االت األمم المتحدة األخرى 
23%

بعثات ياظ السالم
15%
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الخاصة
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دم 2019طلبــات  ي عــام  204إلى  2018عــام   ي طلبــا متعلقــا ببربــامج إ رارات الــذمــة المــاليــة،   320ي و ــُ
ــا ، و  124 و ني   47متعلقا باالتســـــ ــُ ــ  المعاقير، وصـــــ طلبا  ي ”الاةات األخرى“ وُعقدت    261متعلقا بوضـــــ

 جلسة توعيةي  251

 ال  ل الثالث  

 ، حسب البئة2019للبات الولو  علب الخدمات في عام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 أنشطة مكتب األخالقيات  - را عا  

 المشورة والتوجيه  -ألف  
ت ــ ل الم ــورة الســرية والمســتقلة والنزي ة للمو اين وا  ارة ب ــدن المعاقير األخالقية ر نًا هاما من   - 9

ــل تتا  م    ــاعد  ي اتخاذ  رارات أ ضـ ــ ل  به م ت  األخالقياتي  الم ت  يسـ أر ان العمل الو ائي الذ  يضـ
ــالح اي ويبين ال ـــــــ ل الثالث أن الم ـــــــورة  ي مجال ا ألخالقيات هي أكبر المجاالت  قيم األمم المتحدة ومصـــــ

طلباي  على مر الســــنين، اســــتمرت طلبات الحصــــول على الم ــــورة الســــرية  ي مجال األخالقيات  ي االز يا  
 بينما تتقل  طلبات الحصول على خدمات أخرىي  

ــة  - 10 ــان الــمــو ــاــيــن أن قــلــتــمســـــــــــــــوا م ـــــــــــــــورة ســـــــــــــــريـــــ ــلمــ ـــــ ــد ا لــكــتــروبــي   طــريــ  عــنوبـــــ الــبــريـــــ
(ethicsoffice@un.org و ،)ــال ــاعدة  المخصـــــــــ الخ  ال اتاي ب االتصـــــــ ــائل  يللمســـــــ ــلة المســـــــ   المتصـــــــ
 يالغرا ل ذا موعد وطل ( 9858-367-917-1+خالقيات )األب

ي  ال ـــخصـــيمســـتوى الوعلى  الم ســـســـيمســـتوى التضـــارب  ي المصـــال  على  و وع عموما ويحتمل - 11
ــد  ــال  الوين ـ عندما تكون المنظمة غير  ا رة على تقديم خدمات   الم ســـســـي المســـتوى  علىتضـــارب  ي المصـ

الم ورة  ي مجال األخالقيات
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محاقدة بسـب  أب ـ ت ا أو عال ات ا األخرى أو تكون ل ا ميزة تنا سـية غير عا لةي أما التضـارب  ي المصـال   
هم لواجبات م  دأ ا تعر لُقتصــــور أب ا المصــــال  الخاصــــة لأل را  أو يم ن أن  تعر لال ــــخصــــية  ين ــــد عندما 

ســـمعة األمم المتحدة ومصـــدا يت ا إذا لم قتم الك ـــي  ب ال النوعين من تضـــارب المصـــال   ملالرســـميةي و د ي
  ي الو ت المناس ي ومعالجتهعنه 

 د أ ى  ، بعنوان ”تضـــــــــــارب المصـــــــــــال : لماذا قتســـــــــــم باألهمية 2019ولعل يوار الفيا ة  ي عام  - 12
ــين إلى ــار ت م  ي الحوار عند   تحســـ ــار مو اون إلى م ـــ ــال ي  قد أوـــ   م المو اين لمخاطر تضـــــارب المصـــ

 إجراد استاسارات استباقيةي

طلبا للم ــــــورةي و ابت هذه   934وعلى النحو المبين  ي ال ــــــ ل الراب ، ر  م ت  األخالقيات على  - 13
(؛  92(؛ والاح   بل التعيين )124عمل )(؛ والمســائل المرتب ة بال415ال لبات تتعل  باألب ــ ة الخارجية )

وياالت أخرى من تضــارب المصــال ، بما  ي ذل  االســتثمارات واألصــول ال ــخصــية والقيو  الماروضــة بعد  
ــلو  )102ابت اد الخدمة ) ــود الســـــ ــائل  107(؛ وال دايا والتكريمات )66(؛ وإجرادات ا بالس عن ســـــ (؛ والمســـــ
جلسـة اسـت ـارية ” ر ية“ أفناد البعثات الميدابية للم ت ي    40لت أيضـا (ي ووـم28) الم سـسـيةالمتعلقة بالنزاهة 

ــاطـة  ي األمم المتحـدة، وم تـ   ووجـه م ـت  األخالقـيات المو اين إلى م ـت  أمين المظـالم وخـدمـات الوســــــــــــ
خدمات الر ابة الداخلية، وم ت  الموار  الب ــــــــــــرية، من بين ج ات أخرى، يســــــــــــ  اال تضــــــــــــاد، فيما قتعل   

 لتي تق  خارج ب ا  والقتهي بال لبات ا
 

 ال  ل الراب 
 ، حسب البئة البرعية2019في عام  اتمسائ  األخالقي فيللبات المشورة   
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األب  ة الخارجية  المسائل المتصلة 
بالعمل

االستعراا  بل 
التعيين

أبواع أخرى من 
تضارب المصال 

إجرادات ا بالس عن 
سود السلو 

ال دايا  والتكريمات 
والم ا آت والضيا ة

المسائل المتعلقة 
بالنزاهة الم سسية

2017 يسمبر /كابون األول-قناقر /كابون الثابي 269 202 96 85 69 60 23
2018 يسمبر /كابون األول-قناقر /كابون الثابي 331 160 65 115 67 104 20
2019 يسمبر /كابون األول-قناقر /كابون الثابي 415 124 92 102 66 107 28
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ــنوات من عام و  - 14 ــ ل الخامل مقاربة بين فالن ســـــــ يســـــــــ  الاةات   2019إلى عام   2017يقدم ال ـــــــ
وخالل تل  الاترة، زا ت ال لبات المتعلقة باألب ـــــــــــــ ة  الارعية للم ـــــــــــــورةي وير  أ باه منا  ـــــــــــــة لبع  من اي 

 ي الـماـئة، بينـما  78 ي الـماـئة، وزا ت ال لـبات المتعلـقة ـبالـ داـيا والتكريـمات بنســـــــــــــــبة    55الخـارجـية بنســـــــــــــــبة 
   ي المائةي 39بنسبة  لابخاضت ال لبات المتعلقة بالعم

 
 ال  ل الخامل
 خال  السنوات الثالث الماضية، حسب البئة البرعية ات األخالقي المتللة المسائ  فيللبات المشورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة الخارجية - 1 

ــدن األب ـــ ة الخارجية ب - 15 ــل الم ـــورة ب ـ ــلة  األعمال مزاولةتتصـ الخارجية، واألب ـــ ة الخارجية المتصـ
باألمم المتحدة، مثل األب  ة السياسية، ومخاطبة الجم ور، والمقابالت، ووسائل التواصل االجتماعي، وب ر  

،  ابت  2019المجالل واأل ر ة واللجاني و ي عام  عضــوية  ي الم ــار ةالكت  والمقاالت، وجم  األموال، و 
طلبًا( للحصـــــــول على الم ـــــــورة ب ـــــــدن األب ـــــــ ة   934من أصـــــــل   415ات ) ي المائة من ال لب  44بســـــــبة 

ــ  م  بتائج بربامج األمم المتحدة   رارات الذمة المالية،   ــبة من ال لبات، مما قتســــــ الخارجيةي وهي أكبر بســــــ
 ييث  ان أكثر من بصي عد  ياالت تضارب المصال  المحتملة الم ت اة قتصل بدب  ة خارجيةي 
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الخارجيةي ويلزم اتخاذ  ســــــــــابات مبتاالمخاطر التي تواجه المنظمة بم ــــــــــار ة المو اين و ويرتب  أيد  - 16
تلـ  المخـاطر، بظرا إلى تنوع المو اين وتنقل م و ـذلـ  تعقيـد عمليـات األمم المتحـدةي   لمعـالجـةتـدابير  عـالـة 

 ي المائة  ي االســـــــتاســـــــارات المتعلقة باألب ـــــــ ة الخارجية  ي الاترة من    26ويم ن أن تعزى الزيا ة بنســـــــبة 
ســــــــــــــ وليـات  والم 2019إلى زيـا ة وعي المو اين  ي أعقـاب يوار الفيـا ة لعـام  2019إلى عـام  2018 عـام

األعمال والم ن الخارجيةي وســــــاعد   مزاولةالموا قة على بقتعل   فيماالجدقدة الماوضــــــة إلى رلســــــاد الكيابات 
 م ت  األخالقيات المو اين وا  ارة على تحدقد ياالت التضارب الناوةة عن األب  ة الخارجية ومعالجت اي

 
 الهدايا والتكريمات  - 2 

طلبات للحصول على الم ورة فيما قتعل  بالتكريمات   107  األخالقيات ى م ت، لبَّ 2019 ي عام  - 17
أو األوسمة أو الجمائل أو ال دايا أو الم ا آتي و ي يين يقدم م ت  األخالقيات الم ورة ب دن مدى مالدمة  

تج يز ال دايا تلقي ال دايا أو تقديم ا، تتناول إ ارة االستراتيجيات والسياسات ا  ارية ومسائل االمتثال تنسي  
ــتاا ة والت ورات التكنولوجية   ــتنا ا إلى الدروت المسـ ــورة عامةي واليظت ا  ارة، اسـ ــلت  التيوإ ارت ا بصـ  يصـ

ــتند إلى تكنولوجيا بربامج  م ام ا مزاولة  ي اب ال  ا منذ ــجل ال دايا يســـــ ، أبه بظرا ألن الت بي  التجريبي لســـــ
ل به تدريجيا، يجر  تحدقد منصـــــــــة تكنولوجية متوا قة،  (، الذ  تم و ي العمLotus Notes”لوتل بوتل“ )

منق  لتســــجيل ال داياي ويتولى ياليا  را ى الكيابات إ ارة ال دايا ب ــــ ل  بربامجومن المتو   بعد ذل  إصــــدار 
ي ويقوم المو ي ا  ار  بلعدا   ST/AI/2010/1ال مر ز  على النحو المنصــوع عليه  ي األمر ا  ار  

وتع د ســـــجل لتدوين معلومات موجزة ب ـــــدن جمي  التكريمات أو األوســـــمة أو الجمائل أو ال دايا أو الم ا آت  
التي يقبل ا المو اوني وبموج  تاوي  الســـل ة الجدقد، يجوز لرلســـاد الكيابات الموا قة على  بول األوســـمة  

الت ـــــــــــاور م  الم ت  ب ـــــــــــدن إم ابية الســـــــــــماح باســـــــــــتالم هذه     اريون ا الرلســـــــــــاد ويواصـــــــــــلوالم ا آتي 
 والم ا آتي األوسمة

 
 المشورة المتعلقة  العم  - 3 

ــلة بالعم - 18 ــارات المتصـــ ــتاســـ ــدن معاقير   لمن االســـ ــارات المو اين الذقن قلتمســـــون التوجيه ب ـــ ــتاســـ اســـ
ــلة بالعال ات بين األوـــــــخاع والعال ات م   ــلة أخالقية ذات صـــــ ــلو   ي المنظمة إزاد معضـــــ ــادالســـــ   الرلســـــ

الُم ــر ين، واســتخدام موار  المنظمة، وال ــواغل المتصــلة بالحياة الو ياية، أو المســائل المتعلقة بتقييم األ ادي 
 2019( إلى عام 160)  2018 ي المائة  ي االســــتاســــارات من عام  23يعزى االبخااا بنســــبة ويم ن أن 

الموار  الب ــــــــرية أو م ت  أمين المظالم   مو اي( إلى زيا ة وعي المو اين بتوا ر موار  أبســــــــ ، مثل 124)
 وخدمات الوساطة  ي األمم المتحدةي

 
 السا قة للتعيينالنزاهة المؤسسية واالستعراضات  - 4 

طلبا ب ـــــــــدن مســـــــــائل متصـــــــــلة بالنزاهة الم ســـــــــســـــــــية،   27ى م ت  األخالقيات ، لبَّ 2019 ي عام  - 19
ــار ة المنظمة  ي مختلي العمليات التجارية م     ي بما ــال  فيما قتعل  بم ـــــــــ ــارب المصـــــــــ ذل  ايتمال تضـــــــــ

ــا  ــمل هذه الاةة أيضــ ــلحةي وت ــ ــحاب المصــ ــتعراا  10أصــ ــمل هذه  طلبات من أمابة لجنة اســ المور قني وت ــ
، و ذل  اسـتعراضـات بذل العناية الم سـسـيالم ـورة تضـارب المصـال  ومخاطر ت ـويه السـمعة على المسـتوى 

  يابات خارجيةي ب صلة ل امخاطر ت ويه السمعة ب قتعل  فيماالواجبة 

https://undocs.org/ar/ST/AI/2010/1
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ل  اســـــتمارة ل  صـــــاح عن المصـــــال   بل تعيين المروـــــحين ل ـــــغ 92اســـــتعرا م ت  األخالقيات و  - 20
مناصـــــــــــ  عليا أو  بار المو اين المعينين يدقثا )برتبة أمين عام مســـــــــــاعد وما  و  ا و ي مناصـــــــــــ  قيا ة  
البعثات، بما ي ـــــمل  ا ة القوات و ا ة ال ـــــرطة(،  بل أن قتولوا م ام مي ويقارن الم ت  المعلومات الماصـــــ   

ضــــارب المصــــال ، ويوصــــي بالتدابير عن ا م  الواجبات والمســــ وليات المنوطة بالو ياة، ويحداح  ايتماالت ت
الكايلة بلزالة هذه االيتماالت أو تخايا اي وت ـ ل عمليات االسـتعراا  بل التعيين الخ وة األولى  ي سـلسـلة  

 المســـــــائل  ب ـــــــدنمن خدمات الم ـــــــورة األخالقية تتدلي من إ ارة مخاطر تضـــــــارب المصـــــــال  تلي ا إياطات 
 والم ورة والتوجي ات المستمرةياألخالقيات، وا  رار المالي، ب المتصلة

 
 برنامج إقرارات الذمة المالية -  اء 

ــد عمال بالبندقن   - 21 ــاســـي  2-1ُيســـتخدم بربامج إ رارات الذمة المالية، المن ـ )م( و )ن( من النظام األسـ
، لمســاعدة المو اين المعينين  ي تحدقد مخاطر تضــارب ST/SGB/2006/6للمو اين وب ــرة األمين العام 
تلكات المالية أو االبتمادات الخاصـــــة أو األب ـــــ ة خارج األمم المتحدة للمو اين  المصـــــال  الناوـــــةة عن المم

ــداقية   أو ــ م المو اون المعينون  ي مصـــــ ــرهم األ ربين، والتخايف من هذه المخاطر وإ ارت اي ويســـــ أل را  أســـــ
جبات مي  األمم المتحدة ويعززون فقة الجم ور من خالل إ  ارهم ب ـاافية أن مصـالح م ال ـخصـية ال تمل بوا

 ما  و  ا والذقن ت ـــمل واجبات م الرئيســـية أب ـــ ة تتعل  بال ـــراد واالســـتثمار   1-وُي اَل  المو اون برتبة مد
ــنوية ســــــــــــريةي وتقوم ج ة خارجية مقدمة للخدمة بمراجعة   أو يعملون  ي م ت  األخالقيات بتقديم بيابات ســــــــــ

 البيابات المقدمةي 

ــار  2019 وخالل  ورة تـقديم ا  رارات لعـام - 22 من مـقدمي ا  رارات، وهو مـا قزـيد عن   6 157، وــــــــــــ
 6 148من مقدمي ا  راراتي ومن بين المجموع،  دم   220زيا ة  درها   2018العد  المســـــــجل  ي  ورة عام 

ي 2018 ي المائة( إ رارات م الم لوبة، وهو بال المســـــــــــتوى المســـــــــــجل  ي عام   99,9من مقدمي ا  رارات )
مي ا  رارات غير الممتثلين، ســتة من م من  يابات غير تابعة لألمابة العامة وفالفة من  وُأييل تســعة من مقد

األمابة العامة، من أجل اتخاذ تدابير مناســــبة للمســــادلةي ويتضــــمن مر   هذا التقرير بيابات االمتثال المقدمة  
ــ  الكـيان، عمال بقرار الجمعـية العـامـة2019لعـام  من   1 716ي و ـان مـا مجموعـه 63/250 ، موزعـة يســــــــــــ

 ي المــائــة( من األمــابــة العــامــة وغيرهــا من  يــابــات منظومــة األمم المتحــدة من   27,9مقــدمي ا  رارات أو )
 ي 2018 ي المائة عن عام  9,7مقدمي ا  رارات ألول مرة، بزيا ة  درها 

رارات بــالكــامــل جمي  ا جرادات الالزمــة  غال  االســــــــــــــتعراا، ولم يســــــــــــــتوت بع  مقــدمي ا   - 23
ذل  االســــتجابة ل لبات الحصــــول على إيضــــايات أو معلومات إضــــافية، أو تقديم وفائ  من أطرات    ي بما

فالثة بغرا التحق  من ا، أو التنايذ التام لجمي  التوصـيات من أجل إ ارة أ  تضـارب محتمل  ي المصـال ي  
 ولويات إجراد المتابعة م  مقدمي ا  رارات ه الدي قزال من األ وال

 ي المائة من مقدمي   5و ما  ان الحال  ي الماضــي، أجر  التحق  من عينة ع ــوائية من يوالي  - 24
ا  رارات لضــمان   ة المعلومات الماصــ  عن ا واكتمال اي وُطل  إلى مقدمي ا  رارات الذقن اختيروا للتحق   

 طرت فالث عن جمي  البنو  التي سب  أن أ صحوا عن اي   أن يقدموا وفائ  من

 ي المائة( لعملية اســـتعراا متعلقة  3,4من مقدمي ا  رارات )  211واعُتبحَر أبه قلزم إخضـــاع بحو  - 25
بل ارة ياالت تضـارب مصـال  محتملة أو بوجو  يالة تضـارب مصـال   ائمة، وهو ما يمثل زيا ة طاياة عن  

ــال ، من ا  243د ما مجموعه ي وتم تحدق2018عام  ــارب المصـــــــ بندا تتعل  بدب ـــــــــ ة   47بندا من بنو  تضـــــــ

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2006/6
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
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بنو   ي  ةـات  3بنـدا تتعل  بـالعال ـات األســــــــــــــريـة، و  51بنـدا تتعل  بـدب ــــــــــــــ ـة خـارجيـة، و  142مـاليـة، و 
ــا ة  ي جمي  الاةـــات الثالن المـــذ ورة أعاله مقـــاربـــة 1و مـــا هو مبين  ي الجـــدول  ي(5)أخرى  ــدفـــت زيـ ، يـ
ــام ــالتخلي عن بع   2018 بعـ ــدمو ا  رارات بـ ــاذ إجراد، ُبصــــــــــــــ  مقـ ــا اتخـ ــاالت التي ُطلـــ   ي ـ ي و ي الحـ

ــرة أو الكيان   ــحاب فيما قتعل  بالتااعالت م  أيد أ را  األسـ ــتبا ي باالبسـ ــتثمارات، أو الفيام على بحو اسـ االسـ
 ييالمنتَس  إليه، أو االستقالة من منص  خارجي، أو التو ي عن الفيام بن اط خارج

 
 1الجدول 

 2019-2018بنود تضارب الملالح حسب النوع،   

 2018  2019 

 النسبة المةوية العد  النسبة المةوية العد  بوع التضارب

 19,3 47 12,7 25 األب  ة المالية     

 58,5 142 66,0 130 األب  ة الخارجية

 21,0 51 20,3 40 العال ات ال خصية أو األسرية

 1,2 3 1,0 2 األخرى الاةات 

 100,0 243 100,0 197  المجموع 

 
يختــار بع   يــابــات منظومــة األمم المتحــدة غير التــابعــة لألمــابــة العــامــة الم ـــــــــــــــار ــة  ي بربــامج  - 26

المتحدة ل  رارات المالية على أســــــات تقاســــــم التكاليفي وي ــــــمل بربامج ا  رارات المالية التاب  لألمابة   األمم
ــبة للكيابات الم ــــــار ة، هنا  ب ج  العامة  ــنا ق  والبرامجي وبالنســــ ــا مو اي م ات  األخالقيات  ي الصــــ أيضــــ

م ـــــــتر  باتج عن ذل  لتحدقد مخاطر تضـــــــارب المصـــــــال  والتخايف من يدت ا وإ ارت ا وتخاي  التكاليف 
ذات الصـــلة التي  ا جمالية للويداتي ويتماوـــى هذا الن ج م  التوجي ات التي  دمت ا االســـتعراضـــات الســـابقة

ــا ت، بلغ عد  مقدمي ا  رارات من األمابة  أجرت ا ويدة التاتيش الم ــــــتر ةي و ما هو مبين  ي ال ــــــ ل الســــ
 2019من مقدمي ا  رارات  ي عام  6  157من أصـــــل  3  095العامة، بما  ي ذل  عمليات ياظ الســـــالم، 

 3 062ومــــة األمم المتحــــدة األخرى  ي المــــائــــة(ي وبلغ عــــد  مقــــدمي ا  رارات من  يــــابــــات منظ 50,27)
، ابخاضـــــــــــت النســـــــــــبة المةوية لمقدمي ا  رارات من األمابة العامة  2018 ي المائة(ي ومقاربة بعام  49,73)

  ي المائةي 7,3بنسبة 

 
  

__________ 

 من بند وايديلدى بع  مقدمي ا  رارات أكثر  (5) 
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 ال  ل السا ت
 2019-2015المشاركة في برنامج إقرارات الذمة المالية حسب الكيان وسنة تقديم اإلقرارات، للبترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

، أن يقدم رلســـــــاد الجمعية العامة إ رارات بالذمة المالية 70/305 ررت الجمعية العامة،  ي  رارها  - 27
عند تولي م واجبات و يات م وعند إب ائ م ل ا، تم ــيا م  بربامج األمم المتحدة الحالي   رارات الذمة الماليةي  

ر م ت  األخالقيات تقديم إ رارات الذمة المالية الصـــــــــا رة عن رئيســـــــــي الجمعية العامة للدورتين الثا لثة وَيســـــــــَّ
 ي 2019والسبعين والرابعة والسبعين عند إتمام الم ام وتولي الم ام  ي عام 

وين ـــــــــر المو اون برتبة أمين عام مســـــــــاعد وما  و  ا موجزات ل  رارات الســـــــــرية  ي إطار مبا رة  - 28
ــاد بد ــنوية ل عالن ال وعي للذمة المالية، لتقديم تدكيدات للجم ور والدول األعضــــــــــ ن أ اد األمين العام الســــــــــ

م ام م الرســـــــمية ال قتدفر بالمصـــــــال  ال ـــــــخصـــــــيةي ورغم أن إعالن الذمة المالية طوعي،  قد يثت الجمعية  
 جي   در أكبر من الم ار ةي  ، على ت 71/263و  67/255العامة األمين العام،  ي  راري ا 

إال أولة  الذقن أُغلقت اسـتعراضـات إ رارات م بحلول   2018ولم ي ن م هال للم ـار ة  ي مبا رة عام  - 29
ي ومن بين المو اين  2019ب ـايـة الـدورة والـذقن اســــــــــــــتمروا  ي العمـل  ي األمم المتحـدة بعـد وــــــــــــــبـاط/ براقر 

مو اــًا   24 ي المــائــة(  ي المبــا رة؛ واختــار  75,6ا )مو اــ  115، وــــــــــــــــار  152الم هلين البــالغ عــد هم 
 ي المائة( عدم الم ـــــــــــار ة  ي المبا رة، بدعوى وـــــــــــواغل متعلقة باألمن والخصـــــــــــوصـــــــــــية؛ ولم قل اح  15,8)

2015 2016 2017 2018 2019
عمليات ياظ السالم 1564 1538 1534 1552 1494

(باستثناد عمليات ياظ السالم)األمابة العامة  1666 1692 1808 1867 1798
كيابات األمم المتحدة األخرى  2210 2274 2469 2518 2865
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https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/ar/A/RES/67/255
https://undocs.org/ar/A/RES/67/255
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https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
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 ي المائة( الم ــــــــــار ة ولكن   2,6مو اين ) 4 ي المائة( الدعوات إلى الم ــــــــــار ة؛ واختار  5,9مو اين ) 9
ــار ــة بنســــــــــــــبــة يقــدموا اســــــــــــــتمــارات م الم لم و عــة العلنيــة ل  رارات بحلول الموعــد الن ــائيي وزا  معــدل الم ـــــــــــــ

 ي 2017المائة مقاربة بمبا رة عام   ي 8,7

وبا ضـا ة إلى ذل ، و ما  ان الحال  ي الماضـي، يجر  م ت  األخالقيات اسـتعراضـات   رارات  - 30
ة،  ي إطار المعاقير المحاســـــــــبية الدولية مو اي ا  ارة الرئيســـــــــيين عن معامالت م م  األطرات ذات الصـــــــــل

للق اع العامي والغرا من تل  االســتعراضــات هو تحدقد ما إذا  ان هنا  تضــارب  ي المصــال  فيما قتعل   
ــية باتخاذ  ــلة، والتوصـ ــيين  ي األمم المتحدة ومعامالت م م  األطرات ذات الصـ بواجبات مو اي ا  ارة الرئيسـ

 تضــــادي وتر  بتائج االســــتعراضــــات التي يجري ا الم ت   ي البيابات المالية ا جرادات المناســــبة، يســــ  اال
الممتثلة للمعاقير المحاســـبية الدولية التي تعدها األمابة العامةي والغرا من هذه ا  رارات هو ضـــمان   ـــي  

وجز  البيـابـات المـاليـة عن وجو  عال ـات ومعـامالت بين األمم المتحـدة وأطرات محـد ة ذات صــــــــــــــلـةي و ـُدم م
 تقرير االستعراا إلى المرا   المالي لألمم المتحدة وُبظر فيه على بحو قرضي مجلل مراجعي الحساباتي 

 
 الوماية من االنتقام - جيم 

ــلو  والتعاون م    - 31 ــدن الحماية من االبتقام بســــب  ا بالس عن ســــود الســ ــياســــة األمين العام ب ــ إن ســ
ا يســــــــــــــ  األصــــــــــــــول، على النحو المبين  ي ب ــــــــــــــرة األمين العام  عملـيات الـتد ي  أو التحفيقات المدذون ب 

ST/SGB/2017/2/Rev.1   تساعد المنظمة  ي أن ت    و ائا ا على بحو منات  وواات وبزيهي وت ج ،
وتعزز هذه السياسة الحماية للذقن قبلغون  السياسة ا بالس عن سود السلو  المحتمل  ون خوت من االبتقامي  

عن ســــــــود ســــــــلو  )أ  ابت ا  من  بل المو اين لقواعد المنظمة وأبظمت ا(، أو عن مخالاات )التي  د تكون  
ضــــــارة بمصــــــال  األمم المتحدة أو عمليات ا أو إ ارت ا(، أو الذقن قتعاوبون م  عمليات التد ي  أو التحفيقات 

 المدذون ب ا يس  األصولي 

ــة )من   204، تلقى م ت  األخالقيات 2019و ي عام  - 32 ــياسـ ــارات  ي إطار هذه السـ ــتاسـ امرأة  90اسـ
 ي المائة   407لم ي  ــــــــــي عن جنســــــــــ ما(، وهو ما يمثل زيا ة بنســــــــــبة   2 مجموعات و 9رجال و  103 و

ي و ي الاترة من  2018 ي المـائـة عن عـام  49كـان الحـال عليـه  بـل خمل ســــــــــــــنوات وزيـا ة بنســــــــــــــبـة  عمـا
ــ ل  ــمبر   2014آب/أغسـ ــورة تراكمية 2019إلى  ابون األول/ يسـ  رارا أوليا وأيال    138، أبجز الم ت  بصـ

 رارا ب ـائـيا  18ـت  يـاـلة للتحقي   ي ـا، بعـد أن تقرر مـبدئـيا وجو  يـاالت ابتـقامي وبعـد التحقي ، اتخـذ الم  36
 أ باه(ي  2بوجو  ابتقام )ابظر الجدول 

 
  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2/Rev.1


A/75/82 
 

 

20-06239 13/24 

 

 2الجدول 

 2019كانون األو /ديسمبر  - 2014اإلحلاءات المتعلقة  الوماية من االنتقام، آب/أغسط  

 

ــ ــــــــل  آب/أغســـــــــــــــــــ
 تــــمــــوز/ - 2014
 2015قوليه 

ــ ـــــــل   آب/أغســــــــــــــــــ
 تـــمــــوز/ – 2015
 2016قوليه 

 -  2016آب/أغســ ل 
ــمبر كابون  األول/ يســـــــــــ
 )أ(2016

قنــــاقر  كــــابون الثــــابي/
 ــــــــــابــــــــــون  - 2017

 2017األول/ يسمبر 

ــابي/ ــابون الثــ ــاقر  كــ قنــ
 ـــــــــابـــــــــون  - 2018

 2018األول/ يسمبر 

ــون  ــابــــــ ــي/ كــــــ ــابــــــ ــثــــــ  الــــــ
  ـابون  – 2019 قنـاقر

 2019األول/ يسمبر 

ا يـالـة من م تـ  خـدمـات الر ـابـة         
 12 7 7 ال قن ب  قن ب ال  ال قن ب  الداخلية التخاذ تدابير و ائية

 )ب(36 39 22 10 17 14 االستعراضات األولية المنجزة

يــاالت  ــاهرة الوجــاهــة اتخــذ  رار 
 ) (12 ) (6 ) (10 )ج(2 6  ب دب ا

ياالت ابتقام اتخذ  رار ب ـدب ا بعد 
 )ط(3 )ح(4 )ز(5 )و(2 ه()4  التحقي 

 
ــاب  ) )أ(  ــمبر    31إلى  2016آب/أغســــــــــــ ل   1( الاترة الممتدة من A/73/89غ ى التقرير الســــــــــ ــاب    ي ما ا ترح األمين العام  2017 ابون األول/ يســــــــــ تقريره الســــــــــ

(A/71/334 ي) 

 ي2019واكتمل  ي أوائل عام  2018بدأ  ي عام تتضمن استعراضًا أوليًا وايدًا   )ب( 

  جراد التحقي ي 2017ال ي مل و وى وايدة اسُت ل النظر  ي ا خالل الاترة وُأييلت إلى م ت  خدمات الر ابة الداخلية  ي عام  )ج( 

 المتحدة لألخالقياتي هذا القرار اليقًا الرئيُل المناوب لاري  األمم ي مل و وى وايدة لم قتبيَّن  ي ا لم ت  األخالقيات وجو  يالة ابتقام  اهرة الوجاهة، فم بق  ) ( 

قتعل  ب مـا  ي  ، وفـبت يـدون يـاـلة ابتقـام فيمـا2015ي ــــــــــــــمـل وــــــــــــــ ويين اســــــــــــــُت ـل النظر  ي مـا وُأييلـتا إلى م ـت  خـدمـات الر ـاـبة اـلداخلـية للتحقي   ي مـا  ي عـام  (ه) 
؛ وفبت يدون يالة ابتقام فيما قتعل  ب ما  ي 2016وُأييلتا إلى م ت  خدمات الر ابة الداخلية للتحقي   ي ما  ي عام ؛ ووــــــــ ويين اســــــــُت ل النظر  ي ما 2017 عام
 ي2017 عام

 ي2018و ي أوائل عام  2017، وفبت يدون يالة ابتقام فيما قتعل  ب ما  ي أواخر عام 2017ي مل و ويين اسُت ل النظر  ي ما خالل عام  )و( 

 فيما قتعل  بحاالت اسُت ل النظر  ي ا  ي السنوات السابقةي 2017دون يالة ابتقام  ي جمي  ال  اوى الخمل  ي عام فبت ي  )ز( 

 ي2017فيما قتعل  بحاالت اسُت ل النظر  ي ا  ي عام  2018فبت يدون يالة ابتقام  ي جمي  ال  اوى األربعة  ي عام  )ح( 

 ي2019، فبت فيه وجو  ابتقام  ي عام 2018وو وى وايدة اسُت ل النظر  ي ا  ي عام  2017عام  ت مل و ويين اسُت ل النظر  ي ما  ي  )ط( 

  
طلبات بغرا الحصـــــــول على الم ـــــــورة وليل   204طلبًا من أصـــــــل   142،  ان 2019و ي عام  - 33

من ا هي    12طلبا عن بدد اســـــــــــتعراضـــــــــــات أولية، و ابت  44للحمايةي ومن بين ال لبات المتبفية، أســـــــــــار 
إياالت من م ت  خدمات الر ابة الداخلية التخاذ إجرادات و ائية محتملة، و ابت ســــــــــتة من ا طلبات  جراد 
اســـــتعراضـــــات من المســـــتوى الثابي طلب ا مو او الصـــــنا ق  والبرامج األخرى من  ري  األمم المتحدة المعني  

اري ي وأييل المو اون الذقن أفاروا  باألخالقيات، على أن تقوم ب ا مدقرة م ت  األخالقيات بصــات ا رئيســة ال
وــواغل غير م ــمولة بالســياســة العامة، يســ  اال تضــاد، إلى الم ات  المختصــة، ومن ا م ت  أمين المظالم  
وخـدمـات الوســــــــــــــاطـة، وويـدة التقييم ا  ار ، وم تـ  تقـديم المســــــــــــــاعـدة القـابوبيـة للمو اين، وم تـ  الموار   

ــلو  إل ــود الســــ ــريةي ووج ت تقارير ســــ ــبة، وتلقى األ را ، بموا قة المو اين الذقن أفاروا  الب ــــ ى القنوات المناســــ
 وواغل،  عما غير رسمي لمن  االبتقام، ييثما أم ن ذل ي

https://undocs.org/ar/A/73/89
https://undocs.org/ar/A/71/334
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ويســــــت ل م ت  األخالقيات االســــــتعراضــــــات األولية المتعلقة باالبتقام المزعوم  ي إطار الســــــياســــــة   - 34
طًا م ــــــــــــــموال بالحـماية، وإذا  رر أبه  ذل ، قتبيَّن الـعامة لمعر ة ما إذا  ان مـقدم ال ــــــــــــــ وى  د مارت ب ــــــــــــــا

ــ  إذا ما التي  44كان هذا الن ـاط عامال أسـ م  ي و وع االبتقام المزعومي ومن بين االسـتعراضـات األولية الـــــــــــــ
رت النظر عن  35، ُأبجز 2019بدأت  ي عام  وـــــــ اوى؛ ومن بين ال ـــــــ اوى الثالن المتبفية،   6من ا وصـــــــُ

، وتم تعلي  ال ــــــــــــــ وى األخيرة بـناد على طـل  المو يي وبظرا لـبدد 2020أواـئل عـام أبجز افـنان من مـا  ي 
ــتعراا أولي وايد  ي عام  ــًا    36،  قد ُأبجز ما مجموعه 2019وإبجازه  ي أوائل عام   2018اســـــ ــتعراضـــــ اســـــ

ــا من ا وجو  يالة ابتقام  اهرة الوجاهة، وبق  الرئيُل المناوب لا  24 ي  أوليًاي ولم قتبين ــتعراضــــــــــ ري   اســــــــــ
األمم المتحـدة لألخالقـيات يـاـلة وايـدةي و ـما هو الحـال  ي الـماضــــــــــــــي، ـ لن معظم الحـاالت تتعل  بمـنازعـات 

 م ان العملي    ي

وإذا ما يد  م ت  األخالقيات وجو  يالة ابتقام  اهرة الوجاهة،  لبه يحيل المســـــــدلة للتحقي   ي اي   - 35
  خــدمــات الر ــابــة الــداخليــة ويــالــة وايــدة إلى آليــة  إلى م تــ  11 :يــالــة 12، أيــال الم تــ  2019و ي عــام 

 تحقي  بدقلة، عق  بق  الرئيل المناوب لما  رره الم ت ي  

ــال    - 36 وأفناد التحقي ، يجوز أن قوصـــي م ت  األخالقيات األمين العام، باتخاذ تدابير يماية م  تة لصـ
يماية م  تة، بما  ي ذل  إعا ة م ام مقدم  مقدم ال ــــــــــــ وىي و ي أرب  ياالت، أوصــــــــــــى الم ت  باتخاذ تدابير 

ال ـ وى وإجراد تغييرات  ي التسـلسـل ا  ار  لمقدم ال ـ وىي وبعد الت ـاور، لم ي ل  فالفة من مقدمي ال ـ اوى  
ــة   ــايـ ــة  ي ب ـ ــداخليـ ــة الـ ــابـ ــات الر ـ ــدمـ ــة إلى م تـــ  خـ ــاالت الخمل المتبفيـ ــةي وُأييلـــت الحـ ــة م  تـ ــايـ ــدابير يمـ تـ

ــام ــات 2019 عـ دمـــت توصــــــــــــــيـ ــُ ــة  ي أوائـــل عـــام ، و ـ ــايـــة الم  تـ ــدابير الحمـ ــدن تـ ي و بلـــت ا  ارة  2020ب ــــــــــــــ
 التوصياتي جمي 

وبعد ا يالة للتحقي ، يق  ع د ا فبات يينةذ على عات  ا  ارة التي تبرهن بد لة واضحة ومقنعة   - 37
ا جراد االبتقامي  بدب ا  ابت ستتخذ ا جراد االبتقامي المزعوم لو لم يحدن الن اط الم مول بالحماية، أو أن

، وبعـد التحفيقـات 2019المزعوم لم ُقتاخـذ ب ـدت معـاقبـة ال ـــــــــــــــاكي أو تخوياـه أو ا ضــــــــــــــرار بـهي و ي عـام 
واالســـــــــــتعراا المســـــــــــتقل للنتائج والوفائ  الداعمة من جاب  م ت  األخالقيات،  رر الم ت  أن وجو  يالة  

و ي يـــالتين،  ـــام الم تـــ ، بعـــد  ي(7)االتولكن لم قثبـــت  ي خمل يـــ  ،(6)ابتقـــام  ـــد فبـــت  ي فالن يـــاالت
الت ــاور م  مقدم ال ــ وى، بتقديم توصــياته إلى ا  ارة من أجل تصــحي  اآلفار الســلبية المتكبدة ويماية مقدم  
ــ وى من التعرا للمزيد من االبتقامي و ي الحالة المتبفية، لم قوع الم ت  باتخاذ أ  تدابير عالجية،   ال ــــــــــ

ــخ  الذ  تحد  أبه  ام باالبتقام ألن ا جراد المتخذ لتـصــــ  ــلبية  د اُتخذ بالاعل ولم يعد ال ـــ حي  العوا   الســـ
موجو ا  ي التســلســل ا  ار  لمقدم ال ــ وىي و د أوصــى الم ت  أيضــا بليالة الحالة التخاذ إجرادات تد قبية 

 أو غيرها من ا جرادات المناسبة المحتملةي

__________ 

ــائـل إلى م تـ  خـدمـات الر ـابـة الـداخليـة للتحقي   ي ـا  ي عـام  (6)  ي وُأييلـت الحـالـة المتبفيـة إلى م تـ  2017 ي يـالتين، ُأييلـت المســــــــــــ
 ي2018خدمات الر ابة الداخلية للتحقي   ي ا  ي عام 

، وُأييـلت فالن يـاالت إلى م ـت  خـدمـات الرـ اـبة 2017عـام ُأييـلت يـاـلة وايـدة إلى م ـت  خـدمـات الرـ اـبة اـلداخلـية للتحقي   ي ـا  ي  (7) 
 ي2018ي وُأييلت الحالة المتبفية إلى آلية تحقي  مستقلة  ي عام 2018الداخلية للتحقي   ي ا  ي عام 
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ــتعراضـــــات ، عا ل متوســـــ  عد  األيا2019و ي عام  - 38 م التي يحتاج ا م ت  األخالقيات  جراد اســـ
قوما، وهو ما يمثل ارتااعا طاياا مقاربة بمتوسـ     14,2أولية، لدى تلقي جمي  المعلومات الم لوبة لل ـ وى، 

 العامةي قوما التي يد ت ا السياسة  30ي ويق  هذا المتوس  تماما ضمن ب ا   ترة الـ  2018قوما  ي عام    13

لما تقتضيه السياسة العامة، يُعلم م تـُ  خدمات الر ابة الداخلية م ت  األخالقيات بد  إبالس وو قا  - 39
قتلقاه بو وع مخالاة ويحد ه باعتباره قن و  على مخاطر ابتقام، وـري ة أن قوا   ال ـخ  المعنيي و ي هذه  

لمعني باتخاذ ما قراه  الحاالت، وبعد الت ـــــــــاور م  ال ـــــــــخ ، يجوز لم ت  األخالقيات أن قوصـــــــــي الكيان ا
من هـذه ا يـاالتي   12، أجرى م تـ  خـدمـات الر ـاـبة اـلداخليـة 2019مالئمـا من إجرادات و ـائيـةي و ي عـام 

و د  ان التقرير األســــــــــاســــــــــي قتعل  بالتحرل الجنســــــــــي  ي خمل من ال ــــــــــ اوى المحالةي وأوصــــــــــى م ت   
ي: وضـ  الم ـتكية  ي إجازة خاصـة بدجر  األخالقيات باتخاذ إجرادات و ائية  ي فمابي ياالت، وـملت ما قل

كامل؛ ورصـد يالة الم ـتكية  ي م ان العمل؛ وتنحي المو اين عن االضـ الع بد   ور فيما قتعل  ب ـروط  
ــلســــــــل ا  ار ؛   ــتكية أو وــــــــروط عمل ا أفناد إعا ة ال ي لة؛ وإ خال تغييرات على التســــــ عمل أو و ياة الم ــــــ

ان عدم اسـتمرار السـلو  المحظور السـاب ؛ واتخاذ إ ارة وـ ون السـالمة  واالتصـال با  ارة العليا الجدقدة لضـم
 واألمن ا جرادات المناسبة من أجل ضمان سالمة الم تكيةي

م ـــــتكيا من الرئيل المناوب لاري  األخالقيات اســـــتعراا القرارات   14، التمل 2019وخالل عام  - 40
ي و ي ســــــــــــــب  يــاالت، ُأكــد  رار (8)بتقــام  ــاهرة الوجــاهــةالتي لم قتبيَّن  ي ــا لم تــ  األخالقيــات وجو  يــالــة ا

الم ـت ي و ي إيدى الحـاالت، بق  الرئيل المـناوب  رار م ـت  األخالقـيات، وأيال الم ت  الحالة للتحقي ي  
ــتكين  دموا أ لة جدقدة إلى  ــ ا، بالنظر إلى أن الم ـــــــ ــتعراضـــــــ وأُعيدت فالن ياالت إلى الم ت  من أجل اســـــــ

رى الم ت  اســــــتعراضــــــا أوليا جدقدا ل ا، ووجد ياالت ابتقام  اهرة الوجاهة وأيال ا إلى الرئيل المناوبي وأج
م ت  خدمات الر ابة الداخلية من أجل التحقي   ي اي و ي الحاالت الثالن المتبفية،  ان اســـــــتعراا الرئيل 

 ي2019 ابون األول/ يسمبر  31المناوب ال قزال  يد النظر يتى 

ــتة طلبات وتلقت مدقرة  - 41 ــة  ري  األمم المتحدة لألخالقيات، ســــــــ ــات ا رئيســــــــ م ت  األخالقيات، بصــــــــ
 عـا ة النظر، عمال بن ــــــــــــــرة األمين العـام المعنوبـة ”إعمـال األخالقيـات على ب ـا  منظومـة األمم المتحـدة: 

(ي و ي  ST/SGB/2007/11/Amend.1و    ST/SGB/2007/11)“  األج زة والبرامج ذات ا  ارة المستقلة
، وا قت الرئيســــة على  رار أعضــــاد  2020يالتين، وا قت الرئيســــة على  رار أعضــــاد الاري ي و ي أوائل عام 

ــا ــ ل الســـــ ــارات  الاري   ي الحاالت األرب  المتبفيةي ويمثل ال ـــــ ــتاســـــ ــدن االســـــ ب  جمي  ا جرادات المتخذة ب ـــــ
 ي2019إلى  2017المتعلقة بالحماية من االبتقام  ي الاترة من 

 
  

__________ 

 ي2019وطل  الم تكي إجراد استعراا  ي عام  2018أصدر م ت  األخالقيات،  ي يالتين،  راره األولي  ي عام  (8) 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
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 ال  ل الساب   

 2019-2017اإلجراءات المتخذة  شأن االستبسارات المتعلقة  الوماية من االنتقام في البترة   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 الم ورة المقدمة 

االســــــــــــــتعراضـــــــــــــــــات 
 األولية المنجزة

االســــــــــــــتعراضـــــــــــــــــات 
 األولية الجارية

االســــــــــــــتعراضـــــــــــــــــات 
 ا جرادات الو ائية األولية المترو ة

اســــــــــــــتعراا  ــامــت بــه 
 رئيسة  ري  األخالقيات

       
 2 7 1 )ب(3 22 )أ(48 2017
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 تدخل  ي ب ا  اختصاع الم ت يمسائل ال  9ال ت مل  )أ( 
؛ وخل  م ت  األخالقيات إلى وجو  يالة ابتقام  اهرة الوجاهة  ي يالتين 2018ُأبجزت االستعراضات األولية الثالفة المتبفية  ي أوائل عام   )ب( 

 وأيال المسدلتين إلى م ت  خدمات الر ابة الداخلية ليحق   ي ماي
 ب ا  اختصاع الم ت يمسدلة ال تدخل  ي  16ال ت مل  )ج( 
 ؛ ولم قتبين للم ت  يدون يالة ابتقام  اهرة الوجاهةي2019ُأبجز االستعراا األولي المتبقي  ي أوائل عام  ) ( 
ي ؛ ولم قتبين للم ت  يدون يالة ابتقام  اهرة الوجاهة  2020ُأبجز االســتعراضــان األوليان من االســتعراضــات الثالفة المتبفية  ي أوائل عام   )ه( 

 أ  من الحالتيني وُأجلت ال  وى المتبفية بناد على طل  المو يي 
  

وعلى بحو ما هو م لوب، اجتم  م ت  األخالقيات م  الج ات صـــــــــايبة المصـــــــــلحة المعنية من   - 42
ــياســــة العامة وتقييم اي وأب ــــدت اللجنة الم ــــتر ة بين المو اين   أجل المســــاعدة  ي االســــتعراا الســــنو  للســ

ا عامال معنيا بحماية المبلغين عن المخالاات، الذ  وا   على إرجاد اســــتعراضــــه للســــياســــة بظرا  وا  ارة  ريق
 ألب ا لم تصدر إال م خراي وسوت تستمر الم اورات م  الج ات صايبة المصلحة المعنيةي 

  
 التوعية والتدريب والتثقيف - دا  

، واصـــــــل م ت  األخالقيات االضـــــــ الع بغية المســـــــاهمة  ي تعزيز فقا ة األخالقيات  ي المنظمة - 43
ــتقالله،  لبه قتعاون م  م ات  أخرى   ــ ة التوعية والتدري  والتثفيفي ولةن  ان الم ت  يحا ظ على اســــ بدب ــــ
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لقاد ماتويا    13 ي الو اد بوالقته المتمثلة  ي تحدقد ال ـواغل المتصـلة باألخالقيات ومعالجت اي وعقد الم ت  
ــب ة 2019ار   ي ا،  ي عام واجتماعات  بيرة أخرى، أو ـوــــ  ــر موا   ي مو   ال ـــ ــار  ببث برامج وب ـــ ، ووـــ

( عن األب ــــــ ة الســــــياســــــية وبربامج إ رارات الذمة المالية، وعن ال دايا خالل  iSeekالداخلية لألمم المتحدة )
  ترة األعيا ي

إياطة عن األخالقيات مصــممة خصــيصــا، بما  ي  224، عقد م ت  األخالقيات 2019و ي عام  - 44
ــاعدقن   22ذل   إياطة لو يالت/و الد األمين العام، واألمينات العامات المســــــــــاعدات/األمناد العامين المســــــــ

ــة  ي  ــامـ ــة العـ ــه الجمعيـ ــدتـ ــذ  أقـ ــا، على النحو الـ ــدقثـ ــات المعينين يـ ــات البعثـ ــار مو اي ومو اـ ــا  و بـ  رارهـ
ي ووــــــد ت هذه ا ياطات وغيرها من ا ياطات المخصــــــصــــــة لمختلي المجموعات الو ياية على  247/65

 ي“إع اد القدوة”

، أع ى م تـ  األخالقيـات األولويـة 2019وبـالنظر إلى التـدابير التق ــــــــــــــايـة  ي الميزابيـة  ي عـام  - 45
لمتحدة لالســــــتاتاد  ي الصــــــحراد الغربية، وم ت   لمراكز العمل الميدابية، وأو د بعثات توعية إلى بعثة األمم ا

بيسـاو،   -األمم المتحدة لغرب أ ريفيا ومن قة السـايل، وم ت  األمم المتحدة المتكامل لبناد السـالم  ي غينيا 
وبعثــة األمم المتحــدة المتكــاملــة المتعــد ة األبعــا  لتحقي  االســــــــــــــتقرار  ي مــالي، وبعثــة منظمــة األمم المتحــدة 

قرار  ي جم ورية الكوبغو الديمقراطية ، و وة األمم المتحدة لمراقبة    االوــــتبا ، وهيةة األمم  لتحقي  االســــت
المتحدة لمراقبة ال دبة، وم ت  األمم المتحدة لتقديم الدعم  ي الصومال، وبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة  

 لمتحدة لحاظ السالم  ي  برعيإلى الصومال، وبعثة األمم المتحدة للدعم  ي ليبيا، و وة األمم ا

وأو ـد م تـ  األخالقيـات بعثـات توعيـة إلى منظمـة ال يران المـدبي اـلدولي والمح مـة اـلدوليـة لقـابون  - 46
 البحار واتااقية األمم المتحدة ا طارية ب دن تغير المناخ ب ل  من اي

ــوع   2019وأتاح يوار الفيا ة لعام  - 47 ــال : ”يول موضـ ــارب المصـ ــم باألهمية ياالت تضـ ،  “لماذا تتسـ
الذ   وـــــــــنه األمين العام،  رصـــــــــة للمو اين والمدقرين لمنا  ـــــــــة أهمية الحاا  على فقة الجم ور من خالل  
التخايف من المخاطر الناجمة عن المصال  ال خصيةي ويم ن أن تعي  ياالت التضارب هذه، أو قبدو أب ا  

ــتقالل والحيا  التي يج  أن   تتعارا، م  أ اد الواجبات والمســـــــ وليات الرســـــــمية أو م  مبا ئ النزاهة واالســـــ
من مو اي األمم المتحـدة  32 800قتحلى ب ـا المو اون المـدبيون الـدوليوني و ـد وـــــــــــــــار   ي الحوار بحو 

ــتر     16  000من المقر و   16 800) ــندو  الم ـــــــ ــاعد م ت  األخالقيات الصـــــــ من البعثات الميدابية(ي وســـــــ
 مم المتحدة وهيةة األمم المتحدة للمرأة  ي بدد يوارات  ل من مايللمعاوات التقاعدية لمو اي األ

، أجرى م تـ  خـدمـات الر ـابـة الـداخليـة مراجعـة لاعـاليـة و اـادة يوار الفيـا ةي و ـد  2019و ي عـام  - 48
أور  م تــ  خــدمــات الر ــابــة الــداخليــة  ي تقرير المراجعــة النتــائج ا يجــابيــة للعمليــات الســــــــــــــنويــة منــذ الاترة 

، وت ـمل ارتااع معدل الم ـار ة وزيا ة التقارير المقدمة إلى م ت  خدمات الر ابة الداخلية عن  2012/2013
الغش والاسـا  وغير ذل  من سـود السـلو  بعد ت ر  الحوارات لتل  المواضـي ي بيد أبه بالنظر إلى تزاقد تدفير  

ـبدن قنظر م ـت  األخالقـيات  ي   يوار الفـيا ة على فـقاـ ة المنظمـة، أوصــــــــــــــى م ـت  خـدمـات الرـ اـبة اـلداخلـية
ــاد بظام لفيات األ اد،  ــلة؛ وإب ـــ ــمل الم ات  األخرى ذات الصـــ ــي  ب ا  تولي زمام المبا رة لت ـــ إم ابية توســـ
ــيات المراجعة، عقد م ت    ــيا م  توصـ ــغيليةي وتماوـ ــلة؛ وتعزيز الجواب  الت ـ ــي  م  الم ات  ذات الصـ بالتنسـ

اجتماعا م  م ت  أمين المظالم وخدمات الوســــــــــاطة  ي األمم    2019األخالقيات  ي ت ــــــــــرين األول/أكتوبر 
المتحدة، وم ت  الموار  الب ـــرية، وم ت  ال ـــ ون القابوبية لمنا  ـــة إم ابية تولي زمام يوار الفيا ة بال ـــراكة 
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م  هذه الكياباتي و ي يين لم قتم التوصــــــل إلى اتاا  طويل األجل، اضــــــ ل  م ت  أمين المظالم وخدمات  
ب ـــــــــــدن إ رار الكرامة من خالل    2020 ي األمم المتحدة بالعمل األســـــــــــاســـــــــــي لحوار الفيا ة لعام  الوســـــــــــاطة

 بالكياسةي التحلاحي

م ـار ين الدورة الدراسـية ا لزامية على ا بتربت ب ـدن األخالقيات والنزاهة  ي األمم  3  104وأكمل  - 49
 ــار اي ويجر  تحدقث الدورة بالتعاون م   م  23  463، ليصــل المجموع التراكمي إلى 2019المتحدة  ي عام 

ي 2020منظمة األمم المتحدة لل اولة )اليوبيســــــــيف(ي ومن المتو   أن يصــــــــدر على منصــــــــة جدقدة  ي عام 
ــار ا الدورة التدريبية ا لكتروبية ا لزامية  21  070، أكمل مجموع تراكمي  دره 2019وبحلول ب اية عام  م ـــــــ

 ألمم المتحدةي ب دن من  االيتيال والاسا   ي ا

، أ خل م ت  األخالقيات تغييرات لالرتقاد بمســــتوى مو عه ال ــــب ي ب دت تيســــير 2019و ي عام  - 50
إم ـابـية إلى الوصــــــــــــــول إلى معلومـات رئيســـــــــــــــية عن الفيم والمعـاقير األخالقـية لمو اي األمم المتحـدة وعـاـمة  

ي وهو متاح بجمي  اللغات الرســــمية  زيارة  176  254، ســــجل المو   2019الجم ور، على الســــوادي و ي عام 
 الست لألمم المتحدةي 

 
 وضع المعايير ودعم السياسات - هاء 

طلبا قتعل  بالسياسات من  اخل األمابة العامة ومن  يابات األمم المتحدة األخرى،    47واستجابة لـ   - 51
ــياســـاتي ووـــمل بع   ــتقل  ي مجال السـ ــائل  ياية التعامل م   واصـــل م ت  األخالقيات تقديم  عم مسـ المسـ

ال دايا والتكريمات المقبولة عمال باألي ام ذات الصــلة من النظامين األســاســي وا  ار  للمو اين، واســتةجار  
الممتلكات، واألب ــ ة الســياســية )المتعلقة باالبتخابات الوطنية والمحلية والم ــار ة  ي التجمعات والمســيرات(  

ــا إســــــ امات  نية لمختلي الدراســــــات   وأ ضــــــل الممارســــــات  ي إ ارة تضــــــارب ــال ي و دم الم ت  أيضــــ المصــــ
 االستقصائيةي

و ما  ان الحال  ي الماضـي،  دم م ت  األخالقيات إسـ امات لتحسـين اتسـا  األي ام ذات الصـلة  - 52
باألخالقيات  ي النظامين األســــــــاســــــــي وا  ار  للمو اين، و ي ب ــــــــرات األمين العام وا صــــــــدارات ا  ارية 

الصلةي و د وملت مسائل ذات صلة بل ارة ياالت تضارب المصال  بالنسبة لأل را  من غير المو اين؛   ذات
واالســـــــتخدام ال ـــــــخصـــــــي لوســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي؛ والســـــــلو  غير المرضـــــــي، بما  ي ذل  التحفيقات 

 وا جرادات التد قبية؛ والسلو  المحظوري  

  
 وشبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األلراف  فريق األمم المتودة لألخالقيات  -   خامسا  

بـلرســـــــــــــــاد مجموعـة مويـدة من   2007عقــد  ري  األمم المتحــدة لألخالقيــات، الـذ  ُ لي  ي عـالم  - 53
ــتقلة،  ــعة ل  ارة المســـــ ــات األخالقية لألمابة العامة واألج زة والبرامج الخاضـــــ ــياســـــ  ورة  ي   11المعاقير والســـــ

 /ST/SGB و ST/SGB/2007/11م ــامــه  ي ب ــــــــــــــرتي األمين العــام ي وير  تكوين الاري  و 2019 عــام

2007/11/Amend.1  ي ويتدلي الاري  من الرلســــــــاد/الرئيســــــــات الثمابية لم ات  األخالقيات التابعة لألمابة
العامة واألج زة والبرامج ذات ا  ارة المســــتقلةي وترأت مدقرة م ت  األمم المتحدة لألخالقيات الاري ، بالنظر  

 ا آفار على ب ا   إلى أن أعضـــــــاده يجرون م ـــــــاورات ب ـــــــدن مســـــــائل معقدة متعلقة باألخالقيات تترت  علي
المنظومةي ووغلت رئيسة م ت  األخالقيات التاب  لو الة األمم المتحدة  غافة وت غيل الالجةين الالس ينيين  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
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إلى بيســــــان/أبريل   2018 ي ال ــــــر  األ بى منصــــــ  الرئيســــــة المناوبة  ي الاترة من ت ــــــرين الثابي/بو مبر 
ي ووــــــغلت مدقرة م ت  األخالقيات  ي بربامج  2019ومن أقلول/ســــــبتمبر إلى ت ــــــرين الثابي/بو مبر   2019

)وهي الاترة   2019األغذية العالمي و ياة الرئيسـة المناوبة الم  تة  ي الاترة من أيار/ماقو إلى آب/أغسـ ل 
ــة المناوبة اعتبارًا من  ابون   ــ  الرئيســـــــــ لة( فم تولت منصـــــــــ ــة المناوبة  ي إجازة م وا التي  ابت  ي ا الرئيســـــــــ

  صاعدًاي 2019األول/ يسمبر 

ــوية الاري  مجموعة من التغييرات، إذ ُعياحن،  ي عام  - 54 ــ دت عضـــ ــ ون  2019ووـــ ، مو اون جد  ل ـــ
األخالقيات  ي صـــندو  األمم المتحدة للســـ ان وم ت  األمم المتحدة لخدمات الم ـــاري ي وريثما يجر  تعيين  

ــندو  األمم المتحدة للســــــ ان، ُأبر  ــندو  األمم المتحدة مو ي )ة( أخالقيات جدقد )ة(  ي صــــ م اتاا  بين صــــ
للســــــــــــــ ـان وبرـبامج األمم المتحـدة ا بمـائي يتى قتم ن مـدقر م تـ  األخالقيـات الـتاب  لبرـبامج األمم المتحـدة 
ا بمائي من تقديم الخدمات المتعلقة باألخالقيات لمو اي الصندو ي وأ  ر هذا الترتي  التعاون الجيد القائم  

مســـــــــاعدة على الحاا  على اســـــــــتقالل الم مة المتعلقة باألخالقيات وضـــــــــمان  بين أعضـــــــــاد الاري  بغرا ال
 استمرارية الخدمات المتصلة ب اي

ــبل  - 55 ــل النظر  ي سـ ــالهي وواصـ ــنوية عن األخالقيات التي يقدم ا أعضـ ــتعرا الاري  التقارير السـ واسـ
قياتي إلى جاب  ذل ، عقد  تعزيز التجابل واالتسا   ي عرا البيابات وا بالس ب دن أب  ة م ات  األخال

م ــــاورات ب ــــدن أ ضــــل الســــبل الكايلة بليصــــال التوجيه إلى المو اين والمو اات ب ــــدن ال دايا والتكريمات،  
 ي ذل  وجو  إجرادات خاصـــــــة ب ل و الة فيما يخ  ا بالس وا يالةي وبغية تيســـــــير التعاون، وـــــــار    بما

 معلومات تستضيا ا اليوبيسيفي الاري   ي مو   للتعاون على منصة لتكنولوجيا ال

ــلة تقديم  - 56 ــبل مواصــــــ و د  عم الاري  ا صــــــــاليات الجارية  ي األمم المتحدة من خالل بظره  ي ســــــ
خدمات متســــــقة  ي مجال األخالقيات إلى المنســــــقين المفيمين واأل ر ة الق ريةي وبظر األعضــــــاد أيضــــــا  ي  

لتحرل الجنســــي واالســــتغالل واالبت ا  الجنســــييني  عدم التســــام  الم ل  من جاب  المنظمة م  ممارســــات ا
ــو  من المو اين   ــلو  المن ـــ ــدن الســـ ــورة والتوجيه  ي مجال األخالقيات ب ـــ ــرورة تقديم الم ـــ ــد وا على ضـــ ووـــ
وطر  من  الســلو  المحظور، باتباع الن ج الذ  قنســقه مجلل الرلســاد التنايذقين  ي منظومة األمم المتحدة 

 المعني بالتنسي ي

يما قتعل  بمن  تضـــــــــــارب المصـــــــــــال  وإ ارة المســـــــــــائل المتعلقة به، تبا ل الاري  المعلومات عن  وف - 57
الممارســــــات الجيدة المتعلقة بلجرادات التحر  الســــــاب  للتعيين وبرامج إ رارات الذمة المالية وبيان المصــــــال ي  

ــدن اســــــتعراا  وأقد األعضــــــاد منظمات م  ي تنايذ التوصــــــيات الوار ة  ي تقرير ويدة التاتيش ال ــتر ة ب ــــ م ــــ
(، يسـ   JIU/REP/2017/9اآلليات والسـياسـات التي تتناول تضـارب المصـال   ي منظومة األمم المتحدة )

ــال ،   ــارب المصـ ــينات على إطار إ ارة تضـ ــال  وإ خال تحسـ ــارب المصـ ــدلة تحدقد تضـ ــوا مسـ ــادي وبا  ـ اال تضـ
  ي ذل  سبل التعامل م  عدم االمتثال اللتزامات ا  صاحي بما

، ت ـاورت الرئيسـة م  الاري  ب ـدن اسـتعراضـ ا لسـت ياالت ابتقام 41وعلى بحو ما ُذكر  ي الاقرة  - 58
، تلقى الرئيل المناوب والرئيســـة ST/SGB/2017/2/Rev.1وأجرت اســـتعراضـــا أوليا وايداي وعمال بالن ـــرة 

يالة ابتقامي و د اســــــُتبعدت م ات    14المناوبة الم  تة وأعضــــــاد الاري  اآلخرون، م  تا، طلبات اســــــتعراا 
األخالقيات المعنية من استعراا  رارات ا ياا ًا على استقاللية العمليةي ويدفت زيا ة  ي عد  االستعراضات 

واالســــتعراضــــات التي أجراها الرئيل المناوب    2019إلى عام   2015 ي الاترة من عام   التي أجرت ا الرئيســــة

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/9
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2/Rev.1
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(ي وأخـذ أعضــــــــــــــاد الاري   ي االعتبـار أيضــــــــــــــا  3)ابظر الجـدول  2019إلى عـام  2017 ي الاترة من عـام 
  التوصـــــيات الوار ة  ي تقرير ويدة التاتيش الم ـــــتر ة المعنون ”اســـــتعراا الســـــياســـــات والممارســـــات المتعلقة

(،  ي ســــــــــــــيـا   JIU/REP/2018/4)“ بـالمبلغين عن المخـالاـات  ي م ســــــــــــــســـــــــــــــات منظومـة األمم المتحـدة
 االستعراا والتحدقث الجاريين لسياسات منظمات م المتعلقة بالحماية من االبتقامي

 
 3الجدول   

 2019-2015رات المتعلقة  واالت االنتقام، للبترة استعراضات فريق األخالقيات للقرا  

وـــ را الم ـــمولة   12 ترات الـــــــــــــــــ 
 با بالس

اســـــــــــــتعراضـــــــــــــات 
 الرئيسة

الـقـرارات الـتـي تـم 
 تدكيدها

الــقــرارات  الــتــي 
 تم إب ال ا

اســــــــــــــتعراضـــــــــــــــــــات 
 )أ(الرئيل المناوب

الـقـرارات الـتـي تـم 
 تدكيدها

الـــقـــرارات الـــتـــي تـــم 
 إب ال ا

       
 – – ال قن ب  – – – 2015–2014

 – – ال قن ب  – 2 2 2016–2015

 ابون األول/  -آب/أغســــــــــــ ل 
 – – ال قن ب  1 – 1 )ب(2016 يسمبر 

2017 3 2 1 3 2 1 

2018 9 7 2 5 4 1 

 1 7 ) (14 – 6 )ج(7 2019

 
 ق ، تزامناً م  إ راج هذا الح م  ي السـياسـة المعززة ب دن الحماية من االبتقام بسب  ا بالس   2017هذه االسـتعراضـات متاية اعتبارا من عام  )أ( 

 ST/SGB/2017/2عن ســــــــــــــود الســــــــــــــلو  والتعــــــاون م  عمليــــــات التــــــد ي  والتحفيقــــــات المــــــدذون ب ــــــا يســــــــــــــــــــ  األصــــــــــــــول )ابظر 
 (يST/SGB/2017/2/Rev.1) و

 لتع ل عملية االبتقال إلى ا بالس و   السنة التقويميةي 2017أضيات  ترة الخمسة أو ر الم مولة با بالس إلى تقرير عام  )ب( 
 أوليا خل  إلى أبه ال توجد يالة ابتقام  اهرة الوجاهةي وجرى ال عن  ي هذا القرار وتدقيد ال عنيكان أيدها استعراضا تم يديا  )ج( 
ــايا من الم ت  باســـه إلى م ت  األمم المتحدة لألخالقيات، ييث ُ دمت أ لة جدقدةي وأجرى م ت  األمم المتحدة لألخالقيات ) (   ُأييلت فالن  ضـ

  اهرة الوجاهة وأيال ا للتحقي   ي اي وال تزال هنا  فالفة استعراضات معلقةي استعراضات أولية جدقدة، ووجد  عاوى 

  
و عما للج و  التي قبذل ا األمين العام من أجل تعزيز التعاون على ب ا  المنظومة ب ـدن المسـائل   - 59

المتعد ة األطرات  ي  المتصــلة باألخالقيات  اخل منظومة األمم المتحدة، أب ــةت وــب ة أخالقيات المنظمات 
ي وأصــــــــبحت   يابات منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية المنتســــــــبة والم ســــــــســــــــات المالية 2010عام 

الدولية تتبا ل ياليا المعلومات والممارسـات الجيدة من أجل تنمية القدرات الم نية ووضـ  المعاقيري وما  تةت 
ات الح ومية الدولية التي لدق ا ترتيبات اسـت ـارية وتعاوبية عضـوية وـب ة األخالقيات تتوسـ  فيما بين المنظم

م  منظومة األمم المتحدةي وتضـــــــم االجتماعات الســـــــنوية لل ـــــــب ة أعلى الم نيين رتبًة المســـــــ ولين عن م ام  
األخالقيات بين األعضــــــادي ووــــــار  م ت  األخالقيات  ي االجتماع الحا   ع ــــــر لل ــــــب ة، الذ  عقد  ي  

 واستضا ه الم ت  األوروبي للبرادات وترأسه صندو  النقد الدوليي ميوبيخ، ألمابيا،

  
 توصيات  شأن التدابير الرامية إلب تعزيز استقال  مكتب األخالقيات  - سادسا  

ــ  71/263طلبت الجمعية العامة إلى األمين العام،  ي  رارها  - 60 ــتقالل م”، أن يضـــــ ــدن اســـــ قتريا ب ـــــ
ي وا ترح األمين العام  ي تقريره عن أب ــــــــ ة م ت  األخالقيات  “م ت  األخالقيات لتنظر فيه الجمعية العامة

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/4
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
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(A/73/89فالفة تدابير لكي توا   علي ا الجمعية العامة وفالفة تدابير إضـافية، لتحي  الجمعية الع )  امة ب ا
أ باه التدابير المقترية التي تت ل  موا قة الجمعية    68إلى    61علماي وتيسيرا لالستعراا، تكرر الاقرات من  

العامة، إلى جاب  معلومات عن مبررات ا وأ ضـــــــل الممارســـــــات ذات الصـــــــلةي ويم ن االطالع على التدابير 
مـة و يو  مـا بعـد ابت ـاد الخـدمـة، التي  ـدمـت إلى المتبفيـة المتعلقـة ـبالحـد الزمني للواليـة وأســــــــــــــبـاب إب ـاد الخـد

 يA/73/89) ( و )هـ( و )و( من الوفيقة  94الجمعية العامة للعلم،  ي الاقرات 

 

 تقديم التقرير السنوي عن أنشطة مكتب األخالقيات مباشرة إلب الجمعية العامة - ألف 

ت الحاضــــر، يعد م ت  األخالقيات تقريرا ســــنويا عن أب ــــ ته، يقدم بعد ذل  إلى الجمعية  ي الو  - 61
العـامـة بوصـــــــــــــــاه تقريرا من تـقارير األمين العـامي وعلى الرغم من أن الم ـت  التناـيذ  لألمين العـام  أب على  

ــاد ــاليية تحدقد محتوى التقارير لم ت  األخالقيات،  لن ا جراد المتمثل  ي ا تضـ ــتعراا تقارير   تر  صـ اسـ
م تــ  األخالقيــات والموا قــة علي ــا من جــابــ  األمين العــام يع ي، على أ ــل تقــدقر، اب بــاعــا بــدن م تــ   

 األخالقيات ال يعمل بصورة مستقلة عند تقديم تقاريره إلى الجمعية العامةي

وــــرة إلى الجمعية و د ا ترح األمين العام أن يقدم م ت  األخالقيات تقريره الســــنو  عن أب ــــ ته مبا - 62
العامةي ويتسـ  ترتي  ا بالس المقترح م  أ ضـل الممارسـات وتوصـيات ويدة التاتيش الم ـتر ةي وتقدم خمسـة  

ــل فمابية م ات  لألخالقيات تابعة لاري  األمم المتحدة لألخالقيات بربامج األمم المتحدة ا بمائي  - من أصـــ
  حدة لخدمات الم اري  واليوبيسيف وبربامج األغذية العالميوصندو  األمم المتحدة للس ان وم ت  األمم المت

تقريرا سـنويا إلى مجالل إ ارت ا مباوـرةي وأوصـت ويدة التاتيش الم ـتر ة،  ي تقريرها عن األخالقيات  ي   -
ــا إم ابية يج  أ”(، بدبه  JIU/REP/2010/3منظومة األمم المتحدة ) ن تتاح لرئيل م ت  األخالقيات أيضـــ

ييي لضــــمان عدم قيام الرئيل التنايذ  بتقييد   الوصــــول بصــــورة رســــمية وغير رســــمية إلى ال يةات الت ــــريعية
اسـتقاللية الم مةي وتتحق  إم ابية الوصـول الرسـمي عن طري  التقرير السـنو  لم ت  األخالقيات أو موجزه،  

 يةة الت ريعية  ون أ  تغييرات عليه من جاب  الرئيل التنايذ ، الذ  قنبغي تقديم والذ  يج  تقديمه إلى ال
ي وأكـدت الويـدة من جـدقـد  عم ـا لتقـديم م تـ  األخالقيـات تقـارير ســــــــــــــنويـة “تعليقـاتـه، إن ُوجـدت، على يـدة

، JIU/REP/2019/6)ابظر   2019مباوـرة إلى الجمعية العامة  ي العدقد من التقارير،  ان آخرها  ي عام 
 (ي80الاقرة 

وســــــــــي ون ترتي  ا بالس المقترح لم ت  األخالقيات ممافال ل جراد المعتمد لم ت  خدمات الر ابة  - 63
  “إلى األمين العام  يالت ا بالصـــــــيغة التي ور ت ب ا إلى الجمعية العامة”الداخلية، الذ  يقدم تقارير ســـــــنوية 

 (ي‘2’)هـ(  5باد، الاقرة  48/218)ابظر  رار الجمعية العامة 

 
 تعزيز دور اللجنة االستشارية المستقلة للمراجعة في دعم إلار المساءلة -  اء 

ارها هيةة باعتب  60/248أب ـــةت اللجنة االســـت ـــارية المســـتقلة للمراجعة عماًل بقرار الجمعية العامة  - 64
 رعية تابعة للجمعية العامة لتعمل بصـاة اسـت ـارية متخصـصـة وتسـاعد الجمعية على االضـ الع بمسـ وليات  

 الر ابة المنوطة ب اي وُيقترح تعزيز  ور اللجنة لدعم تعزيز إطار المسادلة ب ريقتيني

يجر  يــاليــا تقييم أ اد رئيل م تــ  األخالقيــات من خالل اتاــا  م  األمين العــامي وا ترح األمين  - 65
ــلســـــــل إ ار  قرب  م ت  األخالقيات باللجنة، التي تصـــــــب  مســـــــ ولة عن تقييم خ ة عمل   العام إضـــــــا ة تســـــ

إلى مســـــــادلته  الم ت  وأ اد رئيل الم ت ي ولن ق    هذا التدبير إلى تعزيز اســـــــتقالل الم ت   حســـــــ ، بل

https://undocs.org/ar/A/73/89
https://undocs.org/ar/A/73/89
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/3
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/A/RES/48/218
https://undocs.org/ar/A/RES/48/218
https://undocs.org/ar/A/RES/60/248
https://undocs.org/ar/A/RES/60/248
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ــا، بمن  اللجنة والية ل وـــــــــرات على عمل الم ت ي و د أكدت اللجنة  ي تقاريرها المقدمة إلى الجمعية   أيضـــــــ
ــيرة إلى أب ا  ــائدة  ي  يابات الر ابة  ي  ”العامة تدقيدها للتدبير المقترح، م ـ ــات السـ ــل الممارسـ بظرت  ي أ ضـ

خالقيات قدخل  ي ب ا  اختصــــــــاع غالبية لجان  منظومة األمم المتحدة، ووجدت أن اســــــــتعراا و ياة اال
) (ي  على ســــــــــــبيل المثال،   9، الاقرة A/74/280؛ وابظر أيضــــــــــــا 110، الاقرة A/73/304)ابظر   “الر ابة

لمراجعة الحســـــابات والتقييم التابعة لبربامج األمم المتحدة ا بمائي   ت ـــــمل اختصـــــاصـــــات اللجنة االســـــت ـــــارية
إســـداد الم ـــورة لمدقر البربامج ا بمائي ب ـــدن تعيين مدقر م ت  األخالقيات وتقييم أ ائه والتمدقد له و صـــله  

ــا تـــدقيـــدهـــا لال تراح )ابظر (9)من العمـــل  JIU/REP/2018/4ي وأكـــدت ويـــدة التاتيش الم ــــــــــــــتر ـــة أيضــــــــــــــ
(ي وســــــــــــــيت لــ  تنايــذ اال تراح،  ي يــالــة الموا قــة عليــه، أن تعــدل الجمعيــة العــامــة  JIU/REP/2019/6 و

 اختصاصات اللجنة االست ارية المستقلة للمراجعةي 

وبا ضا ة إلى ذل ، ا ترح األمين العام أن ق ذن لم ت  األخالقيات بالت اور م  اللجنة االست ارية  - 66
ــائل التي تتعل  باألمين العام، بما  ي   ــدن المسـ ــورة ب ـ ــتقلة للمراجعة عندما ُي ل  إلى الم ت  تقديم الم ـ المسـ

عن المخالااتي ويتناول اال تراح   ذل  اال عادات المتعلقة بتضـــــــــــارب المصـــــــــــال  أو االبتقام بســـــــــــب  ا بالس
استعراا سياسات وممارسات ا بالس عن  ”ال واغل التي أفارت ا ويدة التاتيش الم تر ة  ي تقريرها المعنون 

ــســــــــات منظومة األمم المتحدة ــريعية “المخالاات  ي م ســــــ ــرورة أن تقوم ال يةات الت ــــــ ــد  على ضــــــ ، الذ  وــــــ
لجان الر ابة المسـتقلة، ل بالس عن اال عادات الموج ة ضـد الرئيل  القنوات وال رائ  المناسـبة، مثل بتحدقد”

 (ي1، التوصية JIU/REP/2018/4)ابظر  “التنايذ  للمنظمة والتحقي   ي ا

 
 رفع رتبة رئي  مكتب األخالقيات إلب أمين عام مساعد - جيم 

( إلى أمين  2-العـام ر   رتبـة رئيل م تـ  األخالقيـات، المعين يـاليـا برتبـة مـدقر )مـد يقترح األمين - 67
عام مســـــــاعدي وإذا تمت الموا قة على هذه الرتبة،  لب ا ســـــــتن ب  على الرئيل المقبل للم ت ي واســـــــتنا ا إلى 

ــية للمرتبات  ي بيويور  لعام    2-و ياة برتبة مد، قبلغ الار   ي التكاليف الســــــــنوية ل2019التكاليف الفياســــــ
  والري 47 100ورتبة أمين عام مساعد 

واســـــــتنا ا إلى الخبرة الم تســـــــبة،  لن ر   رتبة رئيل م ت  األخالقيات ســـــــت ـــــــج  على زيا ة  بول  - 68
ــيعزز ر   الرتبة  ــورة بظير  ي رتبة ممافلةي وســــ ــورة المتعلقة باألخالقيات إذا  دم هذه الم ــــ الفيا ة العليا للم ــــ

األخالقـيات  ي المنظـمةي وإذا تـمت الموا ـقة على ذل ، ســــــــــــــي ون رئيل الم ـت   ي رتـبة ممافلة   أهمـية و يـاة
لرتـبة أمين المظـالم  ي األمم المتحـدة، ولكن  ون رتـبة رئيل م ـت  خـدمـات الرـ اـبة اـلداخلـية اـلذ  يعين برتـبة 

 و يل األمين العامي

  
 الخالصة  -  سا عا  

وُيطللب إلب الجمعيلة العلاملة أيضلللللللللا أن  ويط علملا  بهلذا التقرير ُيطللب إلب الجمعيلة العلاملة أن ت - 69
 68إلب  61توافق علب توصللللللليات تعزيز اسلللللللتقال  مكتب األخالقيات، علب النوو المبين في البقرات من 

 أعاله 

__________ 

 يwww.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/AEAC_TOR.pdfظر: اب (9) 
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https://undocs.org/ar/A/74/280
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http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/AEAC_TOR.pdf
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 المرفق

 2019مستوى االمتثا  لبرنامج إقرارات الذمة المالية، لعام   

 الكيان التاب  لألمم المتحدة
الخـــــــاضــــــــــــــعون  
 لتقديم ا  رارات

ا  ــــــــــــــــــــــرارات 
مة  المقدَّ

عــــــــــد  غــــــــــيــــــــــر 
 الممتثلين

    األمانة العامة لألمم المتودة    

 0 2 2 اللجنة االست ارية ل  ون ا  ارة والميزابية

 0 3 3 أمابة مجلل الرلساد التنايذقين  ي منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسي 

 0 4 4 التنايذية للجنة م ا حة ا رهابالمدقرية 

 0 50 50 إ ارة ال  ون اال تصا ية واالجتماعية

 0 21 21 إ ارة و ون الجمعية العامة والم تمرات

 0 81 81 إ ارة التواصل العالمي

 0 61 61 إ ارة االستراتيجيات والسياسات ا  ارية ومسائل االمتثال

 0 30 30 إ ارة عمليات السالم

 1 384 385 إ ارة ال  ون السياسية وبناد السالم، بما  ي ذل  البعثات السياسية الخاصة 

 0 23 23 إ ارة و ون السالمة واألمن

 0 136 136 اللجنة اال تصا ية أل ريفيا

 0 7 7 اللجنة اال تصا ية ألوروبا

 0 131 131 اللجنة اال تصا ية ألمري ا الالتينية ومن قة البحر الكاريبي

 0 21 21 الم ت  التنايذ  لألمين العام

 0 53 53 اللجنة اال تصا ية واالجتماعية آلسيا والمحي  ال ا ئ

 0 41 41 اللجنة اال تصا ية واالجتماعية لغربي آسيا

 0 13 13 م ت  األخالقيات

 0 68 68 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبفية للمح متين الجنائيتين

 0 2 2 م ت  إ امة العدل

 0 69 69 م ت  تنسي  ال  ون ا بسابية

 0 9 9 م ت  م ا حة ا رهاب

 0 6 6 م ت  و ون بزع السالح

 0 25 25 ماوضية األمم المتحدة لحقو  االبسان

م ت  الممثل الســـــامي أل ل البلدان بموًا والبلدان النامية غير الســـــايلية والدول 
 0 3 3 الجزرية الصغيرة النامية 

 0 13 13 م ت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 0 10 10 م تـ  خدمات الر ابة الداخلية

 0 26 26 م ت  ال  ون القابوبية

 0 5 5 م ت  رئيل الجمعية العامة

 0 4 4 م ت  المست ار الخاع ل  ون أ ريفيا 
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 الكيان التاب  لألمم المتحدة
الخـــــــاضــــــــــــــعون  
 لتقديم ا  رارات

ا  ــــــــــــــــــــــرارات 
مة  المقدَّ

عــــــــــد  غــــــــــيــــــــــر 
 الممتثلين

 0 7 7 م ت  المبعون الخاع لألمين العام إلى سوريا    

 0 2 2 م ت  الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية باألطاال والنزاع المسل 

 0 3 3 م ت  الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعني الجنسي  ي ياالت النزاع

 0 3 3 الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعني ضد األطاالم ت  

 0 1 1 م ت  المدا عة عن يقو  الضحايا

 0 2 2 م ت   عم بناد السالم

 0 1 1 م ت  اللجان ا  ليمية  ي بيويور 

 0 1 1 المح مة الخاصة لتصريف األعمال المتبفية لسيراليون 

بتحســــــين ج و  األمم المتحدة  ي مجال التصــــــد  المنســــــقة الخاصــــــة المعنية  
 0 1 1 لالستغالل واالبت ا  الجنسيين

 0 41 41 المح مة الخاصة للبنان

 0 23 23 م تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 2 81 83 م ت  التنسي  ا بمائي

 0 8 8 م ت  األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارن

 0 12 12 الصندو  الم تر  للمعاوات التقاعدية لمو اي األمم المتحدة 

الصـــــــندو  الم ـــــــتر  للمعاوـــــــات التقاعدية لمو اي األمم المتحدة/م ت  إ ارة 
 0 83 83 االستثمارات

 0 4 4 م ت  األمم المتحدة لدى االتحا  األ ريقي

 0 95 95 م ت  األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 0 69 69 م ت  األمم المتحدة  ي جنيف

 0 3 3 م ت  أمين المظالم وخدمات الوساطة  ي األمم المتحدة

 0 38 38 م ت  األمم المتحدة  ي بيروبي

 0 16 16 م ت  األمم المتحدة  ي  يينا

 3 795 1 798 1 المجموع البرعي ) استثناء عمليات حبظ السالم( 

 0 494 1 494 1 عمليات ياظ السالم

 6 859 2 865 2 هيةات/و االت األمم المتحدة وغيرها

 9 148 6 157 6 المجموع 

 

 


